
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 13-án  
16:00 órakor megtartott nyílt  ülésén. 

 
Az ülés helye:  Községháza tanácsterme (3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.). 
 
Jelen voltak:  (Csatolt jelenléti ív alapján!) 
 Szabó Ádám  polgármester 
 Bóna Róbert alpolgármester 
 Benedek Csaba képviselő 
 Dányi Tibor képviselő 
 Kereki Erzsébet képviselő (késve érkezett) 
 Luklider Jánosné képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Imréné Srej Szilvia költségvetési ügyintéző 
Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
Oldalné Pusztai Edit a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda vezetője 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:  Sándor Éva 

 

 
* * *  

 
Szabó Ádám polgármester  
Köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 
megnyitotta. 
 
Kérte, hogy vegyék fel napirendre a meghívón feltüntetett 19. napirendi pont után az alábbi 
előterjesztéseket: 

− Előterjesztés a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének 
betöltéséről; 

− Előterjesztés „A kerekharaszti közösségi színtér tanulást segítő infrastrukturális 
fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó döntésről; 

− Előterjesztés a sportpályán kamerák elhelyezéséről szóló képviselő-testületi határozat 
hatályon kívül helyezéséről. 

 
 
Szabó Ádám polgármester  
Kérte, hogy aki egyetért az általa tett módosításokkal, igennel szavazzon! 
 

A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás 
nélkül elfogadta Szabó Ádám  polgármester napirend módosítására tett 
javaslatát. 
 

Szabó Ádám polgármester  
Kérte, hogy aki a módosításokkal együtt a napirendet elfogadja, igennel szavazzon! 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
18/2019. (III. 13.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. március 13-i ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Napirend el őtt:  

 Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Ádám polgármester 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2. Előterjesztés a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó óvodai beíratás előkészítéséről 

3. Előterjesztés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) 
pályázatának kiírásáról 

4. Előterjesztés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda aktualizált szervezeti és működési 
szabályzatának jóváhagyásról, házirendjének és pedagógiai programjának 
véleményezéséről 

5. Előterjesztés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda gyermekétkeztetésének ellátásáról 

6. Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjainak 
felülvizsgálatáról 

7. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatról 

8. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásáról 

9. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának 
módosításáról 

10. Előterjesztés a Kerekharaszti úti járda felújításával kapcsolatos pótmunkáról 

11. Előterjesztés a Kerekharaszti Baba-mama Klub részére támogatás nyújtásáról 

12. Előterjesztés a Kerekharaszti Nyugdíjas Klub részére támogatás nyújtásáról 

13. Előterjesztés a Polgárvédelmi és Bűnmegelőzési Önvédelmi Egyesület részére 
támogatás nyújtásáról 

14. Előterjesztés a Kerekharaszti Sport Egyesület részére támogatás nyújtásáról 

15. Előterjesztés a Magyar Rákellenes Liga részére támogatás nyújtásáról 

16. Beszámoló Kerekharaszt község polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva 
meghozott döntéseiről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-16. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

17. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről 

18. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az átruházott 
hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről 

Előterjeszt ő, előadó a 17-18. napirendi pontig:  dr. Szikszai Márta jegyző 

19. Beszámoló a Szociális és Ellenőrző Bizottság 2018. évi munkájáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Pál Ferencné bizottsági elnök 
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20. Előterjesztés a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői 
tisztségének betöltéséről 

21. Előterjesztés „A kerekharaszti közösségi színtér tanulást segítő infrastrukturális 
fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó döntésről  

22. Előterjesztés a sportpályán kamerák elhelyezéséről szóló képviselő-testületi határozat 
hatályon kívül helyezéséről 

Előterjeszt ő, előadó a 20-22. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

23. Egyebek 
 

* * * 
 

Napirend el őtt: 
 

BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJ Ű KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 
VÉGREHAJTÁSÁRÓL  

(A beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a határozati 
javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
19/2019. (III. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 108. (VIII. 1.), 154. (XI. 14.), 162., 
163., 164., 166., 167., 168., 169., 170., 171. (XII. 12.) 2018. évi; valamint a 2., 3., 4., 5., 6., 7., 
8., 9., 10., 11., 12., 13., 16., 17. (II. 13.) 2019. évi lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja. 
 
 

* * * 
 
 
1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2018. (II. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon. 
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A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
2/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelete 

Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi költség vetésér ől szóló 1/2018. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A 2/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi!) 

 
 
 
2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A 2019/2020. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ ÓVODAI 
BEÍRATÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
20/2019. (III. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019/2020. nevelési év 
beiratkozási időpontját 2019. április 23-24. napján, 7 órától 17 óráig határozza meg. 
 
Az óvodai beíratás helyszíne: 

 Kerekharaszti Csillagfény Óvoda (3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2.), 
 

Más településről gyermek felvételére az új nevelési év előkészítését meghatározó fenntartói 
döntés után, attól függően van lehetőség. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 22. (a beíratás közzétételére) 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 
3. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA 
INTÉZMÉNYVEZETŐI (MAGASABB VEZET ŐI) PÁLYÁZATÁNAK KIÍRÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester 
Megnézték, hogy van-e lehetőség arra, hogy ne írjanak ki pályázatot, és az intézményvezetőt 
a testület a következő 5 évre kinevezze. Sajnos erre nincs lehetőség, ezért pályázatot kell 
kiírni. 



 5  

 
Oldalné Pusztai Edit, a Kerekharaszti Csillagfény Ó voda vezet ője 
Pályázni fog majd a kiírásra. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
21/2019. (III. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda 
(székhely: 3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2.) elnevezésű intézmény intézményvezetői 
(magasabb vezetői) beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a 
határozat mellékletét képező tartalommal. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. május 2. (pályázati kiírás közzétételére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet  
 

Kerekharaszti Csillagfény Óvoda 
intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony - 4 hónap próbaidő kikötésével.  
(Kivéve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet 29. §-ában foglaltak.) 
 
Foglakoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 1. – 2024. július 31. 
 
A munkavégzés helye: 3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
Kerekharaszti Csillagfény Óvoda egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. Felelős az 
intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása 
alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével 
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti 
szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves 
költségvetésének időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Az 
intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és 
munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és 
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
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rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete, és a 
67.§ (1) bekezdése alapján. Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele: 
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. 
mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, melyet legkésőbb a 
kinevezés időpontjáig meg kell szerezni, 
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó 
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, 
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 
Továbbá: cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet és ne álljon a tevékenység 
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.  
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz  
• a pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó programja, 
• a végzettséget igazoló okmányok másolata, pedagógus szakvizsga keretében megszerzendő 

intézményvezetői szakképzettség esetén a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 
kinevezés időpontjáig (2019.08.01.) azt megszerzi és a tanulmányok folytatását igazolja 
(leckekönyv másolata), amennyiben a pályázat benyújtásáig azt még nem szerezte meg. 

• 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány, 
• pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos 

kezeléshez, továbbításához. 
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kjt. 41. § és a 43. §- a 

alapján összeférhetetlenség nem áll fenn. 
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása, 
• nyilatkozata, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés 

nyilvánosságához hozzájárul-e. 
 
A beosztás betölthetőségének időpontja:  A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető 
be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 20. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekharaszt község Önkormányzat 
polgármestere, Szabó Ádám nyújt a 06-37-541-434-es telefonszámon. 
 
A pályázat érvényessége: 
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek 
egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati 
eljárásból. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak Kerekharaszt község Önkormányzata címére történő megküldésével (3009 
Bimbó u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, 
valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető, vagy személyesen benyújtani Kerekharaszt község 
polgármesteréhez. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához – a pályázatnak a nevelőtestület 
(szakalkalmazotti értekezlet) részére történő átadás napját követő első munkanaptól számítva – legalább 
harminc napot köteles biztosítani (a továbbiakban: véleményezési határidő). A pályáztató lehetővé teszi, 
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hogy a vezetési programról a nevelőtestület mellett az alkalmazotti közösség, valamint a Nemzeti 
Pedagógus Kar illetékes területi szerve is véleményt nyilváníthasson. 
 
A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok száma 
a huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni. Tekintettel arra, hogy a megbízási jogkört a 
képviselő-testület gyakorolja, a pályázatokat a képviselő-testület részére a véleményezési határidő 
lejártát követő harmincadik, illetve hatvanadik napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

 Kerekharaszt község honlapja – www.kerekharaszt.hu 
 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja – www.kozigallas.gov.hu 
 Oktatás és Kulturális Közlöny – www.kozlonyok.hu 

 
 
 
4. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA AKTUALIZÁLT 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK JÓVÁHAGYÁSRÓL , 
HÁZIRENDJÉNEK ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK VÉLEMÉNYEZ ÉSÉRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
22/2019. (III. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda 
(székhely: 3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2.) szervezeti és működési szabályzatát 
jóváhagyja, házirendjét és pedagógiai programját véleményezte, és az abban foglaltakkal 
egyetért. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
5. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA 
GYERMEKÉTKEZTETÉSÉNEK ELLÁTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester 
Régebben a Hatvani Közétkeztetési Kft. szállította az ételt az óvodába. Legutóbb, amikor 
árajánlatokat kértek, akkor a Mátra Party Kft. ajánlata bizonyult kedvezőbbnek, és ez a cég 
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szolgáltatta az ételt. Most a Kft. vezetője írt egy levelet, amiben a szolgáltatás árának 27 %-os 
emelését kérte. Kértek további árajánlatokat, és ez alapján a Malsan Kft. ajánlata a 
legkedvezőbb. 
A Mátra Party Kft.-vel 2019. szeptember 30-ig van szerződésük. Megegyezett az 
ügyvezetővel, hogy 2019. március 31-ig szolgáltat a Kft., és 2019. április 1-től áttérnek az új 
szolgáltatóra. Remélte, hogy a minőségben nem lesz változás. 
A Malsan Kft.-től meg fogják keresni az óvodavezető asszonyt, felmérni, hogy mik a 
kívánságaik, hogy megfelelően tudják az ételt szolgáltatni. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
23/2019. (III. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Malsan Kft.-t (székhelye: 3000 
Hatvan, Rákóczi u. 119.) bízza meg 2019. április 1-jétől a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda 
gyermekétkeztetésének ellátásával, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. A szolgáltatási díj: bruttó 724,- Ft/adag. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a szolgáltatási 
szerződés aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 29. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
6. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS AZ INTÉZMÉNYI ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGKÖLTS ÉGRŐL ÉS 
AZOK TÉRÍTÉSI DÍJAINAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A Malsan Kft. ajánlatában magasabb a nyersanyag költség, ezért a rendeletet módosítani kell. 
Egy gyermek után kell emiatt többet fizetni majd az óvodában. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
3/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelete 

az intézményi élelmezési nyersanyagköltségr ől és azok díjairól szóló 17/2013. (XII. 12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A 3/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi!) 
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7. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN BENYÚJTANDÓ 
PÁLYÁZATRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A nemzeti és helyi identitástudat erősítésére szeretnének pályázni, programok 
megszervezésére, eszközök beszerzésére és egy közösségszervező bérére. Eszközök 
tekintetében sátor, sörpad és a közösségszervezőnek egy laptop beszerzésére gondoltak. 
Programok tekintetében a kerekharaszti fazekasmestert kereste meg, hogy tartson egy 
foglalkozást, de gondoltak táncoktatásra is. 
Sajnos a templom felújítására nem lehet pályázni. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az 
első határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
24/2019. (III. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program „Nemzeti 
és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények 
bevonásával” alprogramja keretében, a nemzeti és helyi identitástudat erősítésének 
támogatására közösségszervező alkalmazásának bértámogatására a 2019. évi garantált 
bérminimum és járulékainak megfelelő összegben 2 971 800 forint összeghatárig pályázatot 
nyújt be. A támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású, önerőt nem 
igényel. A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 27. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
25/2019. (III. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata a Magyar Falu Program „Nemzeti és helyi identitástudat 
erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával” alprogramja 
keretében, a nemzeti és helyi identitástudat erősítésének támogatására közösségi célú 
helyiségekben megvalósuló programok szervezése, amatőr művészeti csoportok 
támogatásához, és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés, a programokhoz 
kapcsolódó működési költségek támogatására 5 000 000 forint összeghatárig pályázatot nyújt 
be. A támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású, önerőt nem igényel. A 
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képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 27. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
8. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI 
KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Reménykednek abban, hogy a Magyar Falu Program keretében tudnak majd pályázni a Krúdy 
Gyula utca felújítására. A közbeszerzési tervben ennek az utcának a felújítását kell 
szerepeltetni. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
26/2019. (III. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdés szerinti, 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 31. (közzétételre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési terve  
 

 
                                                                                                                                                                           
 
 
 

Ssz. A közbeszerzési 
eljárás tárgya 

A 
közbeszerzés 

tervezett 
mennyisége 

A közbeszer-
zésre 

irányadó 
eljárásrend 

A tervezett 
eljárás 
fajtája 

A beszerzés 
becsült értéke 

(nettó) 

Az eljárás 
megindítá-

sának 
tervezett 
dátuma 

A szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

1. 
Krúdy Gyula út 

felújítása 1 db 
Nemzeti 

eljárásrend 
Nyílt eljárás 50.000.000.-Ft 2019. június 2019. december 
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9. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
27/2019. (III. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja Kerekharaszt Község Önkormányzatának a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény, illetve a kapcsolódó végrehajtási rendeletek szabályaival 
összhangban álló, 2019. április 1. napjától hatályos Közbeszerzési szabályzatát. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 1. (a szabályzat hatályba léptetésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 27/2019. (III. 13.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi!) 
 
 
 
10. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZTI ÚTI JÁRDA FELÚJÍTÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS PÓTMUNKÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A Belügyminisztérium pályázatán támogatást nyertek járdafelújításra. 2015-ben kaptak a 
felújításra árajánlatot, de a 2018-as árak magasabbak voltak. A pályázatban egy bizonyos 
négyzetméternyi felületre pályáztak, hogy mennyi járdát újítanak fel. A kivitelező, hogy a 
támogatás összegéből el tudja végezni a munkát, a régi aszfaltréteget nem szedte fel, és 
mellette ásta ki az árkot. Emiatt szélesebb lett a járda 10 cm-rel, és így rövidebb szakaszon 
valósult meg a felújítás. 
Kértek árajánlatot, hogy be tudják fejezni a járdafelújítást a Vadvirág utca sarkáig. Az a 
véleménye, hogy a konfliktusok elkerülése miatt ezt meg kell csináltatni, noha van rosszabb 
állapotú járda is Kerekharaszton. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
28/2019. (III. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bereczki és Társa Kft.-t (székhely: 
2174 Verseg, Homoki út 25.) bízza meg pótmunka keretében – a vállalkozó eredeti 
ajánlatában szereplő egységárak figyelembevételével – a Kerekharaszti úti járda elmaradt 
szakaszának a felújítási munkáival bruttó 898.398.- Ft összeg erejéig.  
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a pótmunka 
megrendelésére. 
A pénzügyi fedezet Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a 
felhalmozási kiadások között rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 29. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
11. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZTI BABA -MAMA KLUB RÉSZÉRE 
TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
29/2019. (III. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszti Baba-mama Klub 
(székhelye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2.) részére a 2019. évre vonatkozóan 25.000,- Ft, 
azaz Huszonötezer forint támogatást nyújt. A fenti összeg Kerekharaszt Község 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. 
mellékletében az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
12. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZTI NYUGDÍJAS KLUB RÉSZÉRE 
TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
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Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
30/2019. (III. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszti Nyugdíjas Klub 
(székhelye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2.) részére a 2019. évre vonatkozóan 50.000,- Ft, 
azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt. A fenti összeg Kerekharaszt Község Önkormányzata 
2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az 
alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
13. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A POLGÁRVÉDELMI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI ÖNVÉDELMI 
EGYESÜLET RÉSZÉRE TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
31/2019. (III. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kerekharaszti Polgárvédelmi és 
Bűnmegelőzési Önvédelmi Egyesület (székhelye: 3009 Kerekharaszt, Erkel F. tér 2.) részére 
200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint támogatást nyújt. A fenti összeg Kerekharaszt Község 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. 
mellékletében az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
14. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZTI SPORT EGYESÜLET RÉSZÉRE 
TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
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Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
32/2019. (III. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszti Sport Egyesület 
(székhelye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2.) részére 100 000,- Ft, azaz Egyszázezer forint 
támogatást nyújt. A fenti összeg Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az 
alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
15. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR RÁKELLENES LIGA RÉSZÉRE TÁMOGATÁS 
NYÚJTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
33/2019. (III. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Rákellenes Liga 
Kerekharaszti Alapszervezete (székhelye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2.) részére 
100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint támogatást nyújt. A fenti összeg Kerekharaszt Község 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. 
mellékletében az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 15. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
16. napirendi pont  

BESZÁMOLÓ KEREKHARASZT KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK AZ 
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN ELJÁRVA MEGHOZOTT DÖNTÉSEIR ŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 



 15  

 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
34/2019. (III. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Kerekharaszt község 
polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva hozott 2018. évi döntéseiről szóló 
beszámolóját. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
17. napirendi pont  

BESZÁMOLÓ A HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   dr. Szikszai Márta jegyző 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
35/2019. (III. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
 
18. napirendi pont  

BESZÁMOLÓ A HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉNEK 
AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN ELJÁRVA MEGHOZOTT DÖNTÉSE IRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   dr. Szikszai Márta jegyző 
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Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
36/2019. (III. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az átruházott hatáskörben eljárva hozott 2018. évi 
döntéseiről szóló beszámolóját. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
 
19. napirendi pont  

BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 2018. ÉVI 
MUNKÁJÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Pál Ferencné bizottsági elnök 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
37/2019. (III. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális és Ellenőrző 
Bizottság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : a Szociális és Ellenőrző Bizottság elnöke 
 
 
 
20. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A FEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS KÖZPONT NONPROFIT 
KFT. ÜGYVEZETŐI TISZTSÉGÉNEK BETÖLTÉSÉRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
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A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
38/2019. (III. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
1. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy Kovács 

Mihálynak (3000 Hatvan, Zöldfa utca 18. szám) a Fejlesztési és Koordinációs Központ 
Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) 
ügyvezetői tisztségének betöltésére benyújtott pályázatát elfogadja, és 5 év időtartamra 
ügyvezetővé választja önálló cégjegyzési joggal. Az ügyvezető megválasztásának hatálya 
az a nap, amikor a Társaság utolsó tagja (önkormányzata) is meghozza az ügyvezető 
megválasztásáról szóló döntését. 

2. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz továbbá, hogy 
fentiekre tekintettel a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) társasági szerződését módosítja a 
változásokkal egységes szerkezetben, és elfogadja a változásokkal egységes szerkezetbe 
foglalt társasági szerződést. 

3. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kerekharaszt 
község polgármesterét, hogy a változásbejegyzés során esetlegesen felmerülő hiánypótlás 
esetén az önkormányzat hatáskörébe tartozó hiánypótlással érintett tárgykörben önálló 
döntést hozzon. 

 
H a t á r i d ő  : értelem szerint 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
21. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS „A  KEREKHARASZTI KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR TANULÁST SEGÍT Ő 
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ”  CÍMŰ PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ 
DÖNTÉSRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
2015-ben nyújtották be a pályázatot, és akkor lett beárazva a megvalósítás költsége. 2018-
ban ezt 2015-ös árakon nem tudják megcsinálni, ezért csökkenteni kellett a műszaki tartalmat. 
Abban egyeztek meg, hogy megmaradnak a hátsó falak, a tető gerendái, a héjazat és erre jön 
rá az új tető. Januárban elkezdtek dolgozni és a belső falak bontásakor a tető megroggyant. A 
műszaki vezető leállította a munkát, a statikus megállapította, hogy a tetőt teljesen le kell 
bontani.  
Árajánlatot kértek be a pótmunkára és kérték ennek a költségnek az állami finanszírozását. 
Ennek az átfutási ideje 2-3 hónap, viszont a befejezési határidő 2019. június 30., ezért egy 
olyan testületi határozat kell hozni, hogy ha nem kapják meg az állami támogatást, akkor az 
önkormányzat ezt kifizeti. Így a kivitelező is tud dolgozni, hogy ne kelljen határidőt módosítani. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
39/2019. (III. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-4.1.7.-16-2017-00061 
kódszámú, „A kerekharaszti közösségi színtér tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése” 
című pályázathoz kapcsolódó 4.071.534.- Ft összegű pótmunkák pénzügyi forrásának 
biztosítását abban az esetben vállalja, amennyiben az irányító hatóság a Magyarország 2019. 
évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény XIX. Fejezete terhére a pluszforrást 
nem tudja biztosítani. 
A pótmunka elvégzéséhez a szükséges pénzügyi fedezet Kerekharaszt Község 
Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a felhalmozási kiadásokon belül, átcsoportosítás 
után rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. június 30. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
22. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A SPORTPÁLYÁN KAMERÁK ELHELYEZÉSÉR ŐL SZÓLÓ 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉR ŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 

(Kereki Erzsébet képviselő bejött az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma: 7.) 
 
Szabó Ádám polgármester 
A tapasztalat azt mutatja, hogy a pályánál nincsen probléma, nem kell azt megfigyelni, ezért 
nem kell oda kamerákat sem kihelyezni. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
40/2019. (III. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 41/2018. (III. 29.) számú 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
23. napirendi pont  

EGYEBEK 
 
Szabó Ádám polgármester 
Tóth János a testületi határozatok miatt birtokvédelmet kért, a horti jegyző a kérelmét 
elutasította. 
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A Hajnal utca lakóinak egy része megkereste, hogy Müller Gáboréknál sok a kutya, és az 
ugatásuk zavarja a lakókat. A lakók kérték, hogy 2 hónap alatt ezt a tulajdonosok rendezzék, 
különben a bírósághoz fognak fordulni. Most a hivatalnak is írtak levelet a lakók. Kérte jegyző 
asszonyt, hogy a Hatósági Iroda nézzen utána ennek az ügynek. 
Folyik az aláírásgyűjtés a zajvédő fal ügyében, legalább 500 aláírást össze kellene gyűjteni. 
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő úr azt javasolta, hogy a kérelmet ne csak a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-nek, hanem Dr. Mosóczi László államtitkár úrnak is küldjék el, hátha nagyobb 
hatása lesz. 
A Magyar Falu Program keretében a Krúdy Gyula utca felújítására szeretnének majd pályázni. 
Felvette a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel és egy tervezővel. Az utat meg kell 
terveztetni, majd a terveket engedélyeztetni kell. Ha megvalósítják a felújítást, akkor a 3-as út 
esetében meg kell szüntetni a mostani kihajtókat. Ha már úgy fognak állni, akkor meg fogják 
keresni az utca lakóit. A Herédi út és a Kerekharaszti út között talán 1 kihajtót, a Kerekharaszti 
úttól tovább Hatvan felé talán 2 kihajtót fog engedélyezni a hatóság. Emiatt mindenképpen 
egyeztetni kell az utcában lakókkal. 
A program keretében: 
− szeretnék felújítani az óvoda tetejét és a vizesblokkot, valamint kültéri eszközbeszerzést 

megvalósítani, igyekeznek ezekre árajánlatokat beszerezni, 
− a temetőben szeretnék bővíteni az urnafalat, a kerítést felújítani a hátsó részén, valamint 

járdát építeni, 
− gondoltak a községháza tető felújítására is, 
− lesz eszközfejlesztés a közterületek karbantartására vonatkozóan, itt már van árajánlat 

traktorra, és a hozzá való sószóróra, tolólapra, fűkaszára és pótkocsira. 
Közeleg március 15-e. Amióta meg van az emlékpark, igyekeznek oda rendezvényeket 
szervezni, de nem volt nagy érdeklődés a polgárok részéről, ezért úgy döntöttek, hogy a 
testületi ülés után helyeznek el egy koszorút az 1848-as kopjafánál. 
A csatornázási munkálatoknak még nincs vége, március végén le fogják aszfaltozni a 
felbontott részeket. Az átemelők áramellátását még meg kell csinálni. Elvileg minden 
ingatlannál meg van a bekötés. Ha végeznek a munkálatokkal, akkor egy rendezvényt kell 
tartani a befejezésről. Véleménye szerint jól állnak a munkálatokkal. 
 
Luklider Jánosné képvisel ő 
A tornaszoba megvalósítása hogy áll? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kiválasztották a projektmenedzsert, a tervezési folyamat jól áll. 2019. április 15-éig meg kell 
lenniük az engedélyes terveknek. Ezután a kivitelezőt kell majd kiválasztani. A befejezési 
határidő év végén van. 
 
Mivel az „Egyebek” napirendi pont keretében több bejelentés, hozzászólás nem volt, ezért 
megköszönte a képviselőknek és a meghívottaknak az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést 
befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 DR. SZIKSZAI MÁRTA  SZABÓ ÁDÁM 
 jegyző polgármester 


